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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PLANAS  
2021 METAMS 

 
Eil. 
Nr. 

Pageidaujamos temos Trukmė Darbuotojų 
skaičius 

Darbuotojo pareigybė Laikas 
(ketvirtis) 

Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymas 

1.  Darbo užmokesčio skaičiavimo 
metodika 

8 ak. val. 2 Buhalterija I  Administracija  

2.  Viešųjų pirkimų mokymai  8 ak. val. 1 Viešųjų pirkimų 
specialistas 

III Administracija  

3.  Dokumentų valdymas  8 ak. val. 2 Bendrojo skyriaus 
vadovas, personalo 
specialistas,  

II, IV Administracija  

4.  „Korupcijos rizikos viešuosiuose 
pirkimuose“. 

8 ak. val. 2 Direktoriaus 
pavaduotoja, personalo 
specialistas 

III,IV Administracija  

5.  „Antikorupcinės aplinkos 
kūrimas“ 

8 ak. val. 2 Direktoriaus 
pavaduotoja, personalo 
specialistas 

II,III Administracija  

6.  Supervizijos 
 

- 29 Administracija, skyrių 
vadovai, socialiniai 
darbuotojai, dirbantys su 
šeima, atvejo 
vadybininkai 

III, IV  Administracija, 
Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas  

 

7.  Darbas su nemotyvuotais 
paaugliais, galimi motyvavimo 
būdai, metodai 

8 ak. val. 27 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
VDC vadovas 

III  Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

8.  Neigiamų vaikystės patirčių 
sindromas: kaip suprasti ir padėti 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 

IV Paramos šeimai 
skyriaus 

 



 

 

atvejo vadybininkai, 
skyrių vadovai, socialinio 
darbuotojo padėjėjai 

vadovas 

9.  Darbo laiko planavimas ir 
organizavimas 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, soc. 
darbuotojo padėjėjai 

III ir IV Skyrių vadovai  

10.  Kritinis, kūrybinis ir sisteminis 
mąstymas darbe 

8 ak. val. 25 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai 

III Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

11.  Konsultavimas ir teisiniai 
aspektai konfliktinių ir sudėtingų 
skyrybų procese 

8 ak. val. 25 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
VDC vadovas 

IV Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

12.  Paslaugų gavėjų konsultavimo 
metodai esant emocinei krizei 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, soc. 
darbuotojų padėjėjai, 
slaugytojų padėjėjai  

III, IV Skyrių vadovai  

13.  Prevencinių programų vaikams 
metodikos (Linas, Trampolinas) 

8 ak. val. 30 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
skyrių vadovai 

IV Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

14.  Vaikų dienos centro veiklų 
organizavimas   

8 ak. val. 25 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai,  

III Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

15.  EQUASS projekto naudingumas 
įstaigai bei darbuotojams 

8 ak. val. 6 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai 

II Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

16.  Kompiuterinio raštingumo 
mokymai 

8 ak. val. 35 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
VDC vadovas, soc. 
darbuotojo padėjėjai,  

IV Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

17.  Paslaugų teikimo metodai, 
galimybės dirbant nuotoliniu 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 

III, IV Skyrių vadovai  



 

 

būdu atvejo vadybininkai, 
skyrių vadovai, 
užimtumo specialistai, 
soc. darbuotojo padėjėjai, 
Bendrojo skyriaus 
vadovas 

18.  Darbingumo palaikymas, 
efektyviam socialiniam darbui 

8 ak. val. 30 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
socialinio darbuotojo 
padėjėjai, skyrių vadovai, 
užimtumo specialistai 

II, III Skyrių vadovai  

19.  Kūno kalba-ką sako klientai 8 ak. val. 27 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
VDC vadovas 

III Paramos šeimai 
skyriaus 
vadovas 

 

20.  Emocijų ir streso valdymas, 
pozityvaus mąstymo ugdymas 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
skyrių vadovai, 
psichologas, soc. 
darbuotojo padėjėjai, 
slaugytojų padėjėjai 

III Skyrių vadovai  

21.  Kaip tėvams ir specialistams kurti 
pasitikėjimu ir pagarba paremtus 
santykius su paaugliais 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
socialinių darbuotojo 
padėjėjai, užimtumo 
specialistas, slaugytojai, 
skyrių vadovai 

IV Skyrių vadovai  

22.  Darbas su asmenimis turinčiais 
priklausomybę narkotinėms 
medžiagoms, kaip identifikuoti 
šią priklausomybę 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, soc. 
darbuotojo padėjėjai 

III Skyrių vadovai  

23.  „Pozityvios tėvystės mokymai. 
Kaip mokyti vaikus tinkamo 

8 ak. val. 40 Direktorius, skyrių 
vadovai, soc. darbuotojo 

IV Skyrių vadovai  



 

 

elgesio“ (jau įvyko) padėjėjai, socialiniai 
darbuotojai, užimtumo 
specialistas, slaugytojo 
padėjėjai 

24.  Pagalbos sau būdai įveikiant 
emocinį stresą socialiniame darbe 

8 ak. val. 26 Direktorius, skyrių 
vadovai, soc. darbuotojo 
padėjėjai, socialiniai 
darbuotojai, užimtumo 
specialistas, slaugytojo 
padėjėjai 

I, II Skyrių vadovai  

25.  Darbas su asmenimis turinčiais 
psichikos negalią 

8 ak. val. 8 Direktorius pavaduotojas 
socialiniams reikalams, 
skyrių vadovai,  

III Administracija  

26.  Kalbėjimo prieš auditoriją 
ugdymas 

8 ak. val. 40 Socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su šeima, 
atvejo vadybininkai, 
skyrių vadovai 

IV Skyrių vadovai  

27.  Bendravimas su žiniasklaidos 
atstovais. Kaip ir kiek 
informacijos pateikti, kokie 
galimi bendravimo būdai 

8 ak. val. 15 Socialiniai darbuotojai, 
skyrių vadovai, 
užimtumo specialistai, 

III Administracija  

28.   
Bendravimas su pagyvenusiais 
asmenimis, jų neigiamų emocijų 
valdymas  

 

 

6 ak. val. 30 Psichologas, soc. 
darbuotojo padėjėjas, 
slaugytojų padėjėjas 

III, IV Skyrių vadovai  

29.  Suaugusiųjų, turinčių proto ar 
psichikos negalią, 
savarankiškumo plėtotė 

10 ak. val. 25 Psichologas, soc. 
darbuotojo padėjėjas, 
slaugytojų padėjėjas 

III Adminstracija  

30.  Kaip neperdegti stresinėje 
situacijoje 

8 ak. val. 26 Soc. darbuotojo 
padėjėjai, socialiniai 
darbuotojai, užimtumo 
specialistas, slaugytojo 
padėjėjai 

I, II Skyrių vadovai  

31.  Kaip neperžengti profesinių ribų 
konfidencialumo ir pasitikėjimo 

8 ak. val. 26 Soc. darbuotojo 
padėjėjai, socialiniai 

II, III Skyrių vadovai  



 

 

srityje darbuotojai, užimtumo 
specialistas, slaugytojo 
padėjėjai 

32.  Žinios, slaugant ligonius, 
sergančius senatvinės demencijos 
ligomis 

8 ak. val. 26 Soc. darbuotojo 
padėjėjai, socialiniai 
darbuotojai, užimtumo 
specialistas, slaugytojo 
padėjėjai 

III, IV Skyrių vadovai  

33.  Žinios dirbant su sergančiais 
Dauno sindromu paslaugų 
gavėjais 

8 ak. val. 26 Soc. darbuotojo 
padėjėjai, socialiniai 
darbuotojai, užimtumo 
specialistas, slaugytojo 
padėjėjai 

III Skyrių vadovai  

34.  Socialinių paslaugų teikimas 
asmenims, sergantiems 
onkologinėmis ligomis 

8 ak. val. 26 Soc. darbuotojo 
padėjėjai, socialiniai 
darbuotojai, užimtumo 
specialistas, slaugytojo 
padėjėjai 

II Skyrių vadovai  
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